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  اسم يوسف وإبراهيم ب : " نية مقااًل عنوانهاللند " اجمللة" نشرت جملة :  2102عام  يف الثالثني من ديسمرب

حالة  –إىل حد كبري  –وهذا املقال الصغري يلخص ،  " لصحفياملالحظ ا بتوقيع " " .. وفضائيات الشرعية عيسى

 لشهري تنتشر فيهومما توقف أمامه الكاتب أن موقع يوتيوب ا ، خالل العام املنصرم اخلطاب اإلعالمي اإلسالمي

يف أحد  ، إلعالمينياوتهاجم منتقديهم خصوصا من  ، مشاهد مقتطعة من برامج فضائية تناصر اإلخوان املسلمني

باسم " املعلق  ين واملتحمسني للدفاع عن اإلخوان بأنهذه املقاطع قال أحد الضيوف الذي يبدو أنه من أشد املناصر

 ! وحتداه أن يقرأ الفاحتة،  " رجل خبيث " "  الربنامج" صاحب برنامج " يوسف 
دمة زالت عندما رأيت لكن الص، و ها املالينيلفزيونية يشاهدحوار يف حمطة ت صدمت من هكذا : " ويضيف الكاتب

م الرئيس مرسي، ري الالئقة يف مهامجة املعرتضني على حكاليت تستخدم اللغة نفسها غ من اللقطات جمموعة أخرى

 ".  تخاباتالكتشف أن هذا هو سلوك جديد يف اإلعالم اإلخواني بعد االن

، وعندما اعرتض  ه" بغرض تأديب عيسى باجلزمة راهيمسيضرب إب ، ضيف متحمس يقول إنه " يف مقطع آخر

 ! ، بل جمرد الصفع بغرض التهذيب " لن جترحه اجلزمة ، كان رده أن " عليه املذيع

لفضائيات ا شنيعي االتهامي املتصاعد يف "ـأحد الصحافيني املصريني اعرتض على مثل هذا االسلوب الت

 . (0) وهم اجلدد عليها ، نوع يف الصحافةمبا هو مسموح ومم مشريًا إىل عدم معرفة هؤالء ، " املصرية اإلسالمية
، يف غياب 2102ذي استخدمه اإلسالميون خالل وهذه القنوات الفضائية كانت يف احلقيقة الوسيط الرئيس ال

ت طرفًا يف معارك ضارية ومس 2102 عن أن هذه القنوات كانت خالل فضاًل ، املقروءدور يذكر هلم يف عامل اإلعالم 

 .  اءها خالل هذا العام بسمات خاصةأد

يف االعتبار أن  ةذ، أخ  ضوء الترربة املصريةتغطي هذه الورقة بشكل رئيس اخلطاب اإلعالمي لإلسالميني يف

مد معلنًا عزل الرئيس الدكتور حم 2102لث من يوليو االبيان الذي ألقاه الفريق أول عبد الفتاح السيسي مساء الث

التابعة "  22مصر "  : هذه القنوات هي، اإلسالمية  مرسي تبعه مباشرة إجراءات عملية لوقف بث القنوات الفضائية

ة مصادر ، كما مت بعة للتيار السلفيالتا " اخلليرية"  و " الناس"  و  " احلافظ"  و " الرمحة" ، و لإلخوان املسلمني

منظمات  سبع وهو ما انتقدته ، التابعة جلماعة اإلخوان املسلمني " احلرية والعدالة الطبعة الثانية من جريدة "

 .( 2) حقوقية مصرية يف بيان مشرتك

                                                 

  متخصص يف الفكر اإلسالمي .مصري باحث 
 http://www.majalla.com/arb/2102102/article99210051:  الرابط( راجع 0)

تقرير:  ، 2102/ 7/ 6 ،جريدة املصري اليوم  ، المييها احملرضنيمنظمات حقوقية تدعو إلعادة بث الفضائيات اإلسالمية وحماسبة إع سبعة( 2)

 . حممد ماهر

http://www.fikercenter.com/


 

                                                                                                                               www.fikercenter.com     

 

فيما  ، كرتونيليلة معظمها يف عامل اإلعالم اإلبد وقد حتول معظم اإلسالميني منذ الثالث من يوليو إىل وسائط

التحالف الوطين لدعم  ن "املنضوي ضم " العمل سابقًا" الل الناطقة باسم حزب االستق " الشعب استمرت جريدتا "

عالمي اإلسالمي حتى شكل اخلطاب اإلسيكون على إن التحليل وعليه ف ، " السلفية الفتح " وجريدة " الشرعية

 . 2102 الثالث من يوليو

 

 ةفهناك من يتناوله من زاوي ، وحتديد حدود استعماالته " خلطابا " يذهب الباحثون اجتاهات متعددة يف تعريف

 ، وهو ما اتصالية وهناك قليل من يتعامل مع اخلطاب من زاوية ، سيميائية ة، وهناك من يتناوله من زاوي فلسفية

ربة عن الرسالة االتصالية اليت جمموعة املفردات التواصلية املع : " خرياألواخلطاب وفق الفهم ،  يهمنا يف هذا املقام

نتاجًا مشرتكًا بني  ، ، وفق هذا التوصيف ويعد اخلطاب،  " يتداوهلا الشركاء يف أية منظومة اجتماعية حمددة

واملستقبل والبيئة  لأي أنه نتاج مشاركة بني املرس ، صاحب اخلطاب ومجهوره املستهدف والبيئة أو املناخ السائد

االفكار أو املهارات أو   املعاني أي املشاركة يف املعلومات أوفمن بني ما ينتهي إليه االتصال املشاركة يف االتصالية "

 . (2) " املستقبلنيبني املرسل و" امليول أو االجتاهات أو املشاعر 

غه تنشأ فيه املعاني ، وتبلي التبليغ : " يشملن والطريق إىل حقائق التخاطب كما قال الدكتور طه عبد الرمح

" يطلبه الغري يف  مدلول على " " دلياًل وتدليله جيعل من كل قول " ، " التدليل ، فيه " مشرتكة بني ذوات خمتلفة

 . (4) "  األقوال قيما ستنه  همة الغري للعمل، وتوجيهه يبث يف ، وفيه التوجيه نفسه أو يف أفقه

: التقارير  اهرييةجمموع األنشطة اإلعالمية التواصلية اجلم : " واخلطاب اإلعالمي كما حّدده أمحد العاقد

 . (2) " ةاملواد اإلذاعية وغريها من اخلطابات النوعي ، ، الربامج التلفزية اإلخبارية االفتتاحيات

 : حقيقها فيما يليوميكن حتديد أهم االهداف اليت يستخدم اخلطاب اإلعالمي لت

 . التأثري فيه وحماولة اخلطاب مضمون املتلقي بالغإ : وهدفها اإلبالغية أو اإلخبارية الوظيفة –
 إحداثمناسبًا حملاولة  هجيعل بشكل املضمون يصاغ إذ ، طاباخل مضمون جوهر ومتثل : االنشائية الوظيفة –

 . ذاته حبد هدفًا اخلطاب ضمونم جتعل الوظيفة هذه ، وإن املتلقي يف التأثري
 باللغة اخلطاب مضامينه جيسد حيث ، اخلطاب طريف قبل من مفهومة شفرة وجود وتضمن : املرجعية الوظيفة –

 . جلماهرييا االتصال عملية يف أساسيًا عاماًل  تعد اليت
 . (6) لتخاطبا عملية اثناء اخلطاب طريف بني مةقائ الصلة بقاء وتضمن:  الوظيفة التواصلية –

                                                 

 ،8العدد ،العراق  ،ة الباحث اإلعالمي جمل ،الشمري  بديوي الدكتور حممد ،ملعاصر ا سالمياإل االعالمي اخلطاب يف واالنغالق التردد ( معامل2)

 . 027ص  ،  2101مارس 

 . 2112سنة  ، 0ط ، املغرب ، ، الدار البيضاء دار الثقافة ، ، حتليل اخلطاب الصحايف من اللغة إىل السلطة ( أمحد العاقد4)

 . 34 – 32ص  ،اجلزائر  ،ة فصلي ،جملة اللغة العربية  ،ر بشري أبربر الدكتو ،اإلعالمي استثمار علوم اللغة يف حتليل اخلطاب  (2)

 ،8العدد  ،العراق  ،لباحث اإلعالمي جملة ا ،الشمري بديوي الدكتور حممد ،ملعاصرا سالمياإل االعالمي اخلطاب يف واالنغالق التردد معامل (6)

 . 060ص  ،  2101مارس 
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، إذ اإلعالم هنا وسيط  " اخلطاب اإلسالمي اسة "وتعد دراسة اخلطاب اإلعالمي اإلسالمي فرعًا عن أصل هو در

 اخلطاب " يعرف مياإلعالم اإلسال ائد يف ما يسمى "وحسب تعريف تقليدي يعرب عن التيار الس ، اخلطاب حيمل

 اإلسالم باسم التحدث أو تساباالن مثل اخلطاب ذلك عليها يستند أو حيملها مظاهر عدة إىل باالستناد االسالمي

 اإلسالمي اخلطاب يعرف ذلك وعلى ؛ باإلسالم عالقته طبيعة نتكا ومهما ، مؤسسة شخصاً أو املتحدث كان مهما

 مهل تعليمه أو ، اإلسالم إىل هملدعوت ، مسلمني غري أو مسلمني لناسا إىل اإلسالم باسم يوجه البيان الذي : " بأنه

 احلياة قضايا من اإلسالم موقف لشرح ، أو سلوكًا أو فكرًا ، عاملةم أو عبادة ، شريعة أو : عقيدة عليه وتربيتهم

 . (7) " عملية أو نظرية ، مادية أو ةروحي ، اجتماعية أو فردية : والعامل واإلنسان

 األساس هذا على عرفي ، حيث خصوصيته منها يستمد ليتا مرجعيته إىل باالستناد إلسالمي اخلطاب ويعرف

وأٍي من سائر الفروع اإلسالمية  والسنة القرآن أصول من إسالمية يةملرجع يستند الذي اخلطاب : " اآلتي النحو على

 مجعهم متفرقني أفرادًا مأو مؤسسة دعوية رمسية أو أهلية أ ةإسالمي مجاعة اخلطاب منتج أكان سواء ، األخرى

 والثقافية واالقتصادية االجتماعيةو، وإلدارة احلياة السياسية  اتهموأطروح لرؤاهم مرجعيًة وأصوله للدين االستناد

 بها يرتبطون اليت ةالوظيفي احلركة دوائر أو األممية أو لقطريةا اهلويات دوائر مع للتفاعل أو ، حييونها اليت

 .(8) " معها ويتعاطون

 :  هما الواقع يف " خطابني اإلسالمي اخلطاب " يف يرى من وهناك
 

 الكتاب من جمموعة مع ويتواصل " البنا حسن"  مصر يف نياملسلم االخوان مجاعة مؤسس مع يبدأ خطاب وهو

 مبا اخلطاب هذا معامل برزوتتلخص أ ، وغريهما الرتابي وحسن يالغنوش راشد:  مثالأ من االسالميني واملفكرين

 : يلي

 . مةعا أفكارًا يزود ، لكنه خمصوص يواجتماع سياسي نظام على ينص مل اإلسالم أن. 0

 . الشورى عرب احلاكم الشعب ينتخب أن. 2

 . األخرى باحلريات السماح أوىل ابب ، فمن الدينية باحلرية اإلسالم مسح إذا. 2
 . والواجبات احلقوق حيث من سواسية الناس أن. 4
 . وديين مجاعي اجبو هو املنكر عن والنهي باملعروف األمر أن .2
 . جمتمعه أمام مسؤول احلاكم أن .6

                                                 

 .06 – 02 ص،  ٤٠٠٢، القاهرة ، دارالشروق  ،ملة العو عصر يف اإلسالمي خطابنا ،القرضاوي ( الدكتور يوسف 7)

 ،8العدد  ،العراق  ،لباحث اإلعالمي جملة ا ،الشمري بديوي الدكتور حممد ،ملعاصرا سالمياإل االعالمي اخلطاب يف واالنغالق التردد معامل (8)

 . 061ص  ،  2101مارس 
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 عمر : أمثال من آخرين ىلإ ويصل قطب سيد مع العربية ملنطقةا يف يبدأ املوصلي أمحد يرى كما اخلطاب وهذا

،  وجاهلية سالميةإ ال حياة يعيش كله اليوم ملالعا أن اخلطاب هذا مقوالت أبرز ومن د الزمر ،وعبو عبدالرمحن

 دواًل عتبارهااب الراهنة الدول اطسقإ إىل يدعو وهو ، للتوحيد لسياسيا املكون باعتبارها اهلل حاكمية إىل والدعوة

 تكون أن يف - اخلطاب هذا همف وفق - احلكومة مهمة تتلخص حيث ، الثورة طريق عن ولو اجملتمع وإصالح ، جاهلية

 تفرض اليت الشرطة مهمة إىل قربأ - الفهم هذا وفق - الدولة مهمة نأ أي،  عليها واحملافظة األخالق إلجياد أداة

 أيضًا اإلسالمي اخلطاب وينقسم،  الناس على اخلطاب ذلك يةتراها مرجع كما،  االسالمية والتقاليد املظاهر

 . (3) ةواملعاصر الرتاث عن بعده أو قربه مدى أساس على

 : أقسام الثةث إىل اخلطاب ذلك فيقسم ، محلته وأ اإلسالمي اخلطاب على القائمني زاوية من أما

 والعوملة والعلمنة التحديث اتعملي أن بفطرتها شعرت اليت ميةاالسال اجلماهري من العريضة القاعدة خطاب وهو

 الديين موروثها سلبتها غريبت عمليات جوهرها يف العمليات هذه نأ الحظت ، كما هلا وال صالح خري فيها يكن مل

 إىل - ًاجيد تعرفه فهي -  باإلسالم شبثوالت التمسك حتاول اجلماهري هذه ، املقابل يف شيئًا تعطها ، ومل والثقايف

 . بالفرج اهلل يأتي أن

 أيضًا شعروا ممن والترار تاجلامعا وطلبة واالكادمييني نينيامله من املتوسطة الطبقة عضاءأ بع  خطاب وهو

 أنفسهم بتنظيم فقاموا ، هذا ىلإ السبيل هو السياسي العمل أن ركواأد وقدألمة ، ا حيمي إسالمي عمل إىل باحلاجة

 . ربويةت ومؤسسات شبابية تنظيمات تتبعها ، العنف إىل ال تلرأ سياسية تنظيمات هيئة على

 . (01) ميةاإلسال احلركة داخل الفكري لتنظرييا اجلانب مع أساسًا يتعامل الذي اخلطاب وهو

اليت تلت وصول  ، وظلت املرحلة ني منرب وآخراتسم اخلطاب اإلعالمي اإلسالمي بسمات حتققت بشكل متفاوت ب

ة الباقية عن قضية باستثناء ما طرأ على خطاب املنابر القليل ، مجاعة اإلخوان إىل احلكم بسمات مل تكد تتغري

 . مشروعية عزل الرئيس وما تبعه من إجراءات

 : " اإلسالمي اخلطاب اخللل يف "ومن أهم أوجه 

 . واملوضوع الذات نيب املسافة والغاء والدين الفكر بني التوحيد. 0

 ة .أو الطبيعي جتماعيةاال الظواهر ذلك يف تستوي وىلأ ةعل وأ مبدأ اىل بردها كلها الظواهر تفسري. 2

 ىلإ ثانوية نصوص وهي ، الرتاثيةالنصوص  حتويل بعد ذلكو - الرتاثو أ – السلف سلطة على االعتماد .2

 .  النصوص األصلية عن لال تق القداسة من هائل بقدر تتمتع نصوص أولية
                                                 

 .002 - 87ص  ، 2114 ،بريوت  ،العربية  الوحدة دراسات مركز ، وتركيا إيرانو العربي الوطن يف اإلسالمية احلركات موسوعة ، املوصلي ( أمحد3)
 . 68 – 43ص  ، 0338يناير ،  86دد الع،  لبنان ،جملة املسلم املعاصر  ،معامل اخلطاب اإلسالمي اجلديد بقلم  الدكتور عبد الوهاب املسريي  (01)
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 والتفاصيل الفروع يف انك إذا إال –ثم  ومن –خالف فكري  يورف  أ القطعي الفكري واحلسم الذهين اليقني .4

 . األسس واألصول دون
 الذهيب العصر ذلك يف ويستوي ، اجلميل املاضي على البكاء يف ذاه ، ويترلى وجتاهله التارخيي البعد إهدار. 2

 . (00) العثمانية اخلالفة وعصر الراشدة للخالفة

 فعندما ، اإلخبار مثاًل مهمةو ملاهية الفهم مستوى على األقل لىع ، اإلسالمي االعالم على ينطبق نفسه واألمر

 الوظائف إىل أقرب هي لخربوظائف ل يسوق ، فإنه اإلسالمي ظوراملن يف وظائف اإلخبار عن الباحثني أحد يتحدث

 : قبيل من االعالمية الوظائف إىل منها الدعائية

 الميةاإلس القوى وتأييد أو مناصرة ، هأهداف خيدم ومبا، اإلسالم ملبادئ  وفقًا املسلمني بالد يف العام الرأي توجيه "

 اإلسالمية العناصر وتأييد دعمو ، اإلسالمي بالسلوك اإلشادة أو ، مكان كل يف والبغي الظلم قوى جهادها ضد يف

 . (02) " القدوة

ص عديدة يف الشكل ظهور أوجه نق – تى الثالث من يوليو ح – وقد شهدت الترربة القصرية هلذا اإلعالم 

م ، رغ بدور اإلعالمينيليقوموا  " واملشايخ الدعاة الستعانة بـ "، حيث غلب على أداء اإلعالم اإلسالمي ا واملضمون معًا

متكافئة معركة غري  الدور ما أدى إىل دخول هذه املنابر يفافتقار غري قليل منهم إىل احلد الكايف من مؤهالت القيام ب

أكثر فصول هذه  " باسم يوسف "" لإلعالمي املصري الشهري  نامجالرب وكان برنامج "،  مع خصم شديد االحرتافية

، وقد  ع الصيتات يف األداء كانت موضوعًا لربناجمه ذائلعدة أشهر يف اصطياد سقط، إذ جنح  املواجهة سخونة

نه أظهر تعارضًا واضحًا بني ، فضاًل أ ةه املنابر اإلعالمي كشف نواقص خطرية يف اداء هذيف -إىل حد كبري  –جنح 

مته عندما وجه باسم ق، وقد وصل التحدي  إلسالميةقيم إسالمية رئيسة وبني لغة غري قليل من ضيوف الفضائيات ا

 . (02) ألديانسالمي بأنه هو من يزدري ايوسف اتهامًا لإلعالم اإل

الشهري يف  " رابعة العدوية عتصام "، وخباصة يف ضوء اخلطاب الذي قدم من على منصة ا 2102وخالل العام 

ية عن احلركة بهرة كان هلا أثر كبري يف ترسيخ صورة سلشهد اخلطاب اإلسالمي ظا : مدينة نصر بشرق القاهرة

: اخلطاب  فصالنلفاصلة بني خطابني بدا لسنوات أنهما منإذ عكست شواهد كثرية زوال احلدود ا ، اإلسالمية كلها

وقد غلب  ، األصولي مسة مميزة جلماعات العنفيب الذي كان واخلطاب اإلقصائي القط،  " اإلخواني "االستيعابي 

  اإلسالميب اخلطاب " معظم ما كان يعترب من عيو ة رابعةصعلى قسم ال يستهان به مما ميكن أن نسميه "خطاب من

                                                 

العدد  ،العراق  ،لباحث اإلعالمي جملة ا ،الشمري بديوي الدكتور حممد ،ملعاصرا سالمياإل االعالمي اخلطاب يف واالنغالق التردد معامل( (00

 . 062ص  ،  2101مارس  ،8

 ،8العدد  ،العراق  ،لباحث اإلعالمي جملة ا ،الشمري بديوي الدكتور حممد ،ملعاصرا سالمياإل االعالمي اخلطاب يف واالنغالق التردد معامل(02)

 . 023ص  ،  2101مارس 

وقد ،  : سهيل حممود تقرير ، 2102/ 01 ،مصر  ،جريدة اليوم السابع  ، " ليس أنامن تزدرى األديان و هيالفضائيات اإلسالمية  : " باسم يوسف (02)

ين أم شوهته؟  جيدة : هل روجت الفضائيات اإلسالمية للد جع مثاًل، ورا أن تقرأ هذا التساؤل بصياغات متقاربة،  2102أصبح مألوفًا خالل العام 

 . 2102/ 0/ 02 ،حممد مصطفى حسن  :األهرام القاهرية مقال 
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 اإلخوان الذين كانوا " على منصة االعتصام تقارباً بني تشددةم وعكس حضور رموز حركية كانت لعقود بوصفها "

 . التشددخصبة ملن يريد وصم احلركة اإلسالمية كلها ب ، ما وفر مادة " الوسطيني يوصفون تقليديًا بـ "

هيب تصاعد كبري يف السرال املذ:  2102ل العام ومن الظواهر املهمة اليت شهدتها الفضائيات اإلسالمية خال

،  ئيس اإلخواني وإيرانثم على خلفية ما اعترب تقاربًا بني الر ، ، على خلفية الثورة السورية العنيف الشيعي السين

كما  ، تحري ينية إىل منابر للتنابذ والاشات دشومع اإلعالن عن اتفاقية مصرية إيرانية للسياحة حتولت عدة 

اتها بشكل واسع  جمموعات من التيار السلفي اختلفت تقديرسياسية بني - شهدت عدة شاشات أيضًا معارك فقهية

، مؤسس  يس اهليئة الشرعيةنائب رئ - حممد عبداملقصودالشيخ ن شإذ ،  فيما يتصل بالعالقة مع مجاعة اإلخوان

أطلقها  اليتبسبب املبادرة  ، وة السلفية باإلسكندرية وحزب النورهرومًا حادًا على الدع - قاهرةالدعوة السلفية بال

سوبة على الدعوة ومما قال من على شاشة قناة فضائية سلفية حم ، السياسية قبل عزل الرئيساحلزب إلنهاء األزمة 

از مباحث أمن الدولة خيية تعود إىل مساح جها أصول تارهل إن اخلالفات بني السلفيني واإلخوان املسلمني : " السلفية

الدعوة  ":  ، وقال"  سلمنيجلماعة اإلخوان امل التصديمقابل  افظاتاحمل يفاملنحل للدعوة السلفية بتفعيل دعوتها 

يسعيان إىل  لنورا السياسيالدعوة وحزبها " وأضاف ،  " لدينسبيل عقيدة ومنفعة وال عالقة هلا با يفالسلفية ليست 

 . (04) " كمثل الكلب الذى يلهث ، ، واتباع إغواء الشيطان ىل باطلقلب احلق إ

 

،  اسًا مبصر وليبياعملية سياسية تبدو أكثر استقرارُا قي اليت أصبح اإلسالميون فيها جزءًا من باستثناء تونس 

 يستحق التوقف دون تغيري تحول على وضعا السابقال تكاد الفضائيات اإلسالمية اليت تعمل منذ ما قبل هذا ال

وبقيت القنوات اإلسالمية  ، قنوات الفضائية اإلسالميةلويف تونس أعلن عن عدد ليس بالقليل من مشاريع ا،  والذكر

، إما بتقديم إعالم  ليهاتعمل وفقًا هلويتها اليت تأسست بناء ع " أإقر –الرسالة  –باقة اجملد  –الصفوة  "األخرى 

اصة قناتا األقصى وفلسطني وخب -إلعالم اإلسالمي الفلسطيين وبقي ا ، صص أو بالرتكيز على قضايا بعينهامتخ

" ضائية فلسطني اليومف، وإن احتفظت " تلة وخارجهاتتافسان على املشاهد الفلسطيين داخل فلسطني احمل - اليوم

 . ، وخباصة يف مصر بيبدرجة أكرب من احلياد إزاء الصراعات اليت تلت الربيع العر

" بكة اجملدشحصلت قنوات مثل الرسالة و" 2102وليو وبتأثري غياب القنوات اإلسالمية املصرية بعد الثالث من ي

النظر إىل  ن عن إعالم إسالمي سلفي أو وسطي دونعلى نصيب ال يستهان به من املشاهدين املصريني الذين يبحثو

 . املوقف من الصراع السياسي يف مصر

اليت طاملا اعتاد  " منربين رئيسني لألصوات اإلسالمية مصر اجلزيرة مباشر " و" اجلزيرة وقد أصبحت قناتا "

صري الدكتور لقنوات اليت أغلقت بعد عزل الرئيس املللحركة اإلسالمية التواصل معها عرب ااجلمهور املسيس 

رتكيز الشديد قناتني سراليًا تغلب عليه احلدة وال، وبقي خطاب اإلسالميني الذين يظهرون على ال حممد مرسي

                                                 

 .2102 /2/ 0 –ملصري اليوم جريدة ا –تقرير  –مباحث أمن الدولة" " لـ : أعضاء حزب النور عمالء ( القيادي السلفي حممد عبد املقصود04)
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" الربنامج  شريعة واحلياةلا مهور املتدين يرى يف برنامج "، بعد كانت اجل على ما هو سياسي يف املقام األول

 .  صفه برنامج الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي، وهو عرف لسنوات بو اإلسالمي الرئيس على شاشتها

وبني حتالف  لفائهاوح"  اإلخوان املسلمني " عام الصدام الكبري بني اجلماعة اإلسالمية األكرب 2102ويبقى عام 

ت اإلسالمية ر، وهي معركة لونت شاشات الفضائيا مص سياسي مؤسساتي أفضى إىل عزل أول رئيس منتخب يف

  الل العامجات متفاوتة من احلدة خغت عليها بدرطبألوان قامتة 
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